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PROJETO CIA
O objetivo principal do nosso Projeto consiste em aprimorar as competências e a empregabilidade dos
jovens, com especial foco nos mais carenciados, criando Conselhos Civis Locais Intergeracionais. O Projeto
CIA proporciona uma relação entre jovens e idosos extremamente positiva, permitindo o desenvolvimento
de competências pessoais e profissionais baseadas na partilha de conhecimentos e experiências entre
jovens e idosos através de Conselhos Civis Locais Intergeracionais, com o intuito de melhorar a
empregabilidade dos jovens e conceder-lhes acesso ao poder de decisão cívica, que devido ao seu fraco
desenvolvimento, experiência ou nível de competências desenvolvidas, têm maiores dificuldades em entrar
no mercado de trabalho.

CONSÓRCIO
Fundación Universitat Jaume I – Empresa
Castellón (Espanha). LEADER
Fundacja Instytut Badan i Innowacji w
Edukacji
Czestochowa (Polónia)
Associação Sójovem das Saibreiras
Ermesinde (Portugal)
Directia Judeteana pentru Sport si Tineret
Brasov
Brasov (Roménia)
INNETICA
Zaragoza (Espanha)
Tavşanlı Kaymakamlığı
Kütahya (Turquia)

OBJETIVOS
Ø Promover a empregabilidade dos jovens
através da participação cívica local
intergeracional.
Ø Promover um diálogo aberto e
participativo entre jovens, idosos e
stakeholders locais.
Ø Promover a participação ativa dos jovens
no poder de decisão cívica, através de
conselhos intergeracionais.
Ø Apoiar ações de empregabilidade através
da cooperação ativa jovem-adulto.
Ø Utilizar a inteligência emocional como
meio de desenvolvimento de
competências interpessoais e de
competências, através de relações entre
idosos e jovens.

NEWSLETTER PROJETO CIA. 2019-2-ES02-KA205-013840

REUNIÃO DE LANÇAMENTO

REUNIÕES DE FOLLOW-UP

Durante os dias 5 e 6 de março de

Devido à triste realidade da pandemia

2020, a reunião de Lançamento do

global COVID-19, vimo-nos obrigados a

nosso projeto teve lugar na sede dos

adiar as reuniões cara a cara e a

beneficiários:

realizar diversas reuniões de follow-up

a

Universidade

de

Castellón.
Representantes de todos os parceiros
presentes e detalhes do projeto foram
analisados: as diferentes atividades a

online. Não é o mesmo que cara a cara,
mas pelo menos podemos encontrarnos para debater o que tem sido feito e
planear atividades futuras.

ser desenvolvidas foram revistas, as

Os objetivos da última reunião de

responsabilidades pré-definidas foram

follow-up foram:

distribuídas, o calendário do projeto foi
revisto e os primeiros passos foram
dados, de forma a atingir os objetivos
propostos foram revistos.
Uma reunião muito produtiva durante a
qual a imagem corporativa e o esboço
do website foram propostos.

1. Progredir oficialmente com o Projeto
CIA.
2. Apresentar a versão final do material
do Módulo de Operações Manuais e
Treino – IO1.
3. Apresentar o progresso do IO2 –
Guia prático para facilitadores e
interlocutores dos Agentes Cívicos
Intergeracionais.
4. Realizar a revisão geral da primeira
newsletter do projeto.
5. Debater
sobre
assuntos
administrativos.
6. Esclarecer todas as dúvidas do
projeto.

